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 03/19 לא מן המנייןפרוטוקול ישיבה 

 

 18, תשע"ט אדרב י"גשהתקיימה ביום שני, , מיוחדת פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה

 במועצה המקומית בבנימינה. ,2019 בפברואר

 ראש המועצה. -איתי ויסברג משתתפים:

 

רן מאיר, שניר , קשלומי סלמהמנחם ברגב, אביטל תבור, אלינור בראל,  חברי המועצה:

, אפרת מזרחי, ג'קלין בן עמי, , שלום טרם, שחר איתןשבתאי, אהרון שיאחי

 אביב רגב

  נעדרו:

 מנכ"לית המועצה -גרמן -ניצן מחנאי צוות מקצועי:

 גזבר -צור אוריון

 מנהלת אגף חק"ר -מוניק ווקנין

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה -הילה אטיאס אלמגור

 מנהל אגף שפ"ם -ובשלומי גרנ

 מבקרת המועצה  -גלית פלג

 

 

 

 על סדר היום:

 

 אישור נספח תב"רים .1

 

 

 

 

 

 בברכה,

                                                                                                                                                         

 איתי ויסברג

 אש המועצהר
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 :דיון והחלטות

 

 נספח תב"ריםאישור  – 1סעיף מספר 

 בית ספר משלב -875תב"ר  צור אוריון:

 בי"ס בראשית. תמדובר על תב"ר של המשך בני

, ₪ 3,641,000שלב ב', נכון לעכשיו התוספת שאנחנו מבקשים לאשר עומדת על  

 מקור מימון , משרד החינוך.

 או למפרע? זה תב"ר בדיעבד קרן מאיר:

תב"ר פרויקטלי שמאושר ע"פ כתב כמויות, במקרה הזה המטרה היא לעמוד  צור אוריון:

 בתקציב, זה לא תב"ר בדיעבד.

 הכוונה של קרן , האם זה על עבודות שנעשו בדיעבד, והתשובה היא לא . איתי ויסברג

ג'קלין בן עמי 

 אריקסון:

היה התקציב הראשוני או שכל זה  ₪ 13,636,000לפי מה שאני רואה זה יוצא 

 פעם עלה ולא עמדתם בתקציב?

 שההתקדמות היא לפי השלבים. ₪מיליון  15הערכת התקציב הייתה סביב  צור אוריון:

 הצבעה: 

 13 בעד:

 0 נגד:

 0 נמנעים:

 

 -4החלטה מס'  

 מליאת המועצה מאשרת את נספח התב"רים

 

 

  זאת ננעלת ישיבת המליאה,ב

                                                                                              

 

 
                                                                                              

 איתי ויסברג                                                                                                      ניצן גרמן  

 ראש המועצה                                                                                  לית המועצה             "מנכ   
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 נספח תב"רים

 

 3.2.2019דף פירוט תב"ר נכון לתאריך: 
 

תקציב  שם: מספר תב"ר
 מאושר:

 ורות מימון:מק

 השבחה + מ. החינוך 9,995,803 בית ספר בראשית 875
 

 סכום ומקור השינוי: עדכון: מהות השינוי
 משרד החינוך   ₪ 3,641,022  תוספת תקציב/ הקטנת תקציב פתיחה/ עדכון/ סגירה 

 
 תכנית ביצוע )הערכה(:

 בניית בית ספר בראשית באתר הקבע במכרז משכ"ל רקע:

מ"ר ועבודות פיתוח הקפיות. שלב ב' יכלול את בניית המשך  1599את עבודות המבנה  שלב א כלל

. ₪ 3,567,000מ"ר ועוד השלמות פיתוח. סך המימון הצפוי ממשרד החינוך הינו  618המבנה בסך של 

 תוספות.  19%סכום זה מחושב לפי סכום ההרשאה ממשרד החינוך בתוספת 

עבור המבנה והפתוח והיתרה  ₪מליון  9.8הינה ה שנרשמה פירוט ההשקעה עד כה : עלות ההשקע

 הצטיידות, 

 כמפורט להלן. ₪ 3,641,022התוספת המתבקשת כעת הינה 

 פרוט תקציב שלב ב:

תאור העבודה
סכום 

בש"ח

3,071,418הרשאה כולל הצטיידות
73500-הצטיידות

6182,997,918סה"כ הרשאה לבניית מבנה שלב ב' )פאושלי(

  6%179,875תוספת ביסוס

  5%149,896תוספת מרחק

  4%119,917תוספת שיפוע )8%(

    2%59,958תוספת מיזוג

    2%59,958תוספת נגישות

          -0תוספת אבן

3,567,522סה"כ עבודות בניית המבנה + פתוח

73500הצטיידות

 3,641,022סה"כ תוספת לאישור בתב"ר
 

 


